: Printer
به دستگاھی گفته می شود که امکان پرﯾنت گرفتن را برای ما فراھم می کند .در داخل وﯾندوز دو نوع پرﯾنتر قابل
نصب می باشد :
 :Local Printer (1به پرﯾنتری گفته می شود که از لحاظ فيزﯾکی با کابلی به ﯾکی از پورت ھای کامپيوتر وصل می
باشد.
 :Network Interface Printers (2زمانی که در شبکه خود ﯾک  Server Printerداشته باشيم و بخواھيم از طرﯾق
شبکه به آن وصل شوﯾم گفته می شود.
تعرﯾف :Printer Port
ﯾک اﯾنترفيس نرم افزاری می باشد که امکان برقراری ارتباط با پرﯾنتر را برقرار می کند .وﯾندوز اﯾنترفيس ھای Intel
 LPT ، COM ، USB ، IEEE 1394 ,Fire Wire ، HP JetDirect ، Netportرا پشتيبانی می کند.

:Print Server
در صورتی که بر روی ﯾک از سيستم عامل ھا پرﯾنتری نصب کرده و سپس پرﯾنتر مورد نظر را  Shareنماﯾيم کامپيوتر
مورد نظر تبدﯾل به ﯾک  Print Serverمی گردد که می تواند پرﯾنت ھا را از کالﯾنتھا گرفته و برای اﯾنکه پرﯾنت سرور
خوبی داشته باشيم باﯾد دستگاه موجود دارای ھارد و رم کافی باشد.

در صورتی که پرﯾنت سرور خود را به جای پالتفرم سرور  ،کالﯾنت انتخاب نماﯾيم دو محدودﯾت زﯾر را خواھيم داشت :
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در صورت انتخاب وﯾندوز کالﯾنت در آن واحد فقط  10نفر می توانند به ﯾک پرﯾنت سرور پرﯾنت
بفرستند ولی اگر سرور انتخاب نماﯾيم محدودﯾتی ندارﯾم.
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در صورت انتخاب کالﯾنت فقط ماشين ھای  Unixمی توانند از امکان پرﯾنت استفاده نماﯾند ولی در
صورت انتخاب سرور عالوه بر  UNIXماشينھای ناول و مکينتاش نيز می توانند از امکان پرﯾنت
استفاده نماﯾند.

تعرﯾف :Printer Driver

به تعدادی از فاﯾل ھا اطالق می شود که حاوی اطالعات الزم وﯾندوز جھت تبدﯾل فرمانھای  Printبه زبان قابل فھم
پرﯾنتر مثل  Pclو  Post Scriptمی باشد.

سروﯾس :Print Spooler
توسط اﯾن سروﯾس کليه فراﯾند پرﯾنت ھای گرفته شده بين کالﯾنت و سرور مدﯾرﯾت می شود .در واقع سروﯾس Print
 Spoolerﯾک سرور در ارتباط با سروﯾس  Print Spoolerﯾک کالﯾنت می باشد .زمانی که ﯾک کالﯾنت درخواستی را
مبنی بر ﯾک پرﯾنت به ﯾک سرور می فرستد  ،اﯾن پرﯾنتھا در داخل فاﯾل ھاﯾی تحت عنوان  File Spoolقرار می گيرد
که اﯾن فاﯾلھا مخصوص پرﯾنت گرفتن می باشد و سپس از طرﯾق سروﯾس فوق به پرﯾنتر ارسال می گردد.
: Folder Spool
دز صورتی که  Jobھا ) به ھر درخواستی که جھت پرﯾنت گرفتن به پرﯾنتر فرستاده می شود ﯾک  Jobمی گوﯾند ( به
ﯾک پرﯾنتر ارسال می شود اﯾن پرﯾنت ھا در داخل شاخه ای به نام  Spoolدر داخل شاخه وﯾندوز و در داخل شاخه
 System32ذخيره می گردد .در نتيجه اﯾن دراﯾو باﯾد حجم کافی برای ذخيره کردن و نگه داشتن اﯾن  Jobھا را داشته
باشد.
: Additional Driver
از طرﯾق اﯾن گزﯾنه می توانيم دراﯾورھای الزم جھت  Network Clientsرا بر روی پرﯾنت سرور قرار داد تا کالﯾنتھا زمانی
که به صورت شبکه ای بخواھند پرﯾنتر نصب نماﯾند دراﯾور مورد نظر را از روی سرور گرفته و بر روی خود نصب کنند.
در صورتی که کالﯾنت ھای خود را  2000و  2003و  XPانتخاب نماﯾيم ھر بار تغييری در دراﯾور پرﯾنتر مورد نظر اﯾجاد شد
اﯾن کالﯾنتھا به صورت خودکار دراﯾور مربوطه را دانلود کرده و نصب می کنند .اما در صورتی که کالﯾنت ھای خود را NT
و  X9انتخاب کرده باشيم فقط بار اول می توانند تغييرات را درﯾافت نماﯾند.

 :Separate page <-- Advanced Tab <-- Printer Propertiesدر حالت کلی به دو منظور می توانيم از Separate
 pageاستفاده نماﯾيم:
 -١به منظور جداسازی و شناختن صفحه ھای پرﯾنت گرفته شده در داخل دستگاه پرﯾنتر.
 -٢زمانی ﯾک پرﯾنتر در آن واحد از دو زبان مختلف استفاده می نماﯾد و بخواھيم متوجه شوﯾم که کدام پرﯾنت با کدام
زبان گرفته شده است .به طور مثال زمانی که با ﯾک پرﯾنتر بخواھيم با دو زبان  Post Scriptو  PLCپرﯾنت ھای گرفته
شده خود را تفکيک نماﯾيم می توانيم استفاده کنيم.

پورت ) :LPR ( Line Printer Remoteبا استفاده از اﯾن پورت می توانيم اﯾن قابليت را مھيا کنيم تا ماشين ھای
ماﯾکروسافت بتوانند با ماشين ھای  Unixارتباط برقرار نماﯾند .برای استفاده از اﯾن پورت حنما باﯾستی سروﯾس
 Unix Services for Printرا بر روی ماشينھای ماﯾکروسافت نصب نماﯾيم.
 :Printer Pooling <-- Ports Tab <-- Printer Propertiesدر صورتی که بخواھيم سرعت عمليات چاپ افزاﯾش ﯾابد و
اگر ﯾکی از  Print Deviceھای وجود در شبکه از کار بيفتد عمليات چاپ متوقف نگردد می توانيم برای چندﯾن Print
 Deviceکه ھم مدل بوده و ﯾا دارای دراﯾور ﯾکسان ھستند می توانيم اﯾن  Print Deviceھا را از طرﯾق ندﯾن پورت
مختلف به ﯾک دستگاه متصل نماﯾيم و برای فعال کردن چنين امکانی در قسمت  Portsدر  Printer Propertiesﯾک
پرﯾنتر گزﯾنه  Enable Pooling Printerرا انتخاب می کنيم و سپس تک تک پورتھا را از اﯾن طرﯾق به پرﯾنتر مرتبط می
نماﯾيم.
 :Redirecting Printerدر صورتی که  Print Deviceتعرﯾف شده برای ﯾک پرﯾنتر با مشکل مواجه شود  ،برای آنکه
 Jobھای موجود در صف  Printerبتواند چاپ گردد می توانيم در قسمت  Portواقع در  Propertiesﯾک پرﯾنتر پورت را
تغيير دھيم  .برای نمونه با تعرﯾف کردن  Local Portو اضافه کردن آن و اضافه نمودن ﯾک آدرس پرﯾنتر به اشتراک
گذاشته شده ﯾک  Print Serverرا معرفی می نماﯾيم .در نتيجه پرﯾنت ھای مربوطه به ﯾک پرﯾنت سرور دﯾگر منتقل
می گردد .در اﯾن حالت نيازی به فرستادن دوباره پرﯾنت ھا نمی باشد که به اﯾن عمل  Redirectingگفته می شود.
قابل ذکر است که باﯾد دراﯾورھای دو پرﯾنتر ﯾکی باشد .برای اﯾن کار بر روی پرﯾنتری که قرار است اسناد ارسال شده
در داخل آن به پرﯾنتر دﯾگر انتقال پيدا کند رفته و  Printer Propertiesگرفته و در قسمت  Portو در ادامه با انتخاب
 Add Portو با انتخاب  Local Portو سپس دکمه  New Portرا انتخاب می نماﯾيم و در ادامه در قسمت a Enter Port
 Nameبا وارد کردن مسير  UNCپرﯾنتر مربوطه که می خواھيم پرﯾنت ھای خود را به آن منتقل نماﯾيم پرﯾنت ھا را به
پرﯾنتر جدﯾد منتقل مينماﯾيم.

